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Omslaget:
Byggnadslovsritningar som visar på hur huset kraftigt förändrats genom
tiderna.
Ovan: Från året 1894 då huset försågs med nya större fönster och redan då
börjat sin omvandling till dagens utseende.
Nedan: ritning från 1947, då byggnaden kraftigt moderniserats med avskalad
och enkel arkitektur. Ursprungshusets värdebärare kan i ritningen knappt
knappt spåras längre.
Mitten: byggnadens utseende idag där enbart bitvis av formspråket finns kvar
efter drygt 160 års ombyggnationer. Österport i bakgrunden. Foto från öster.
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Fig. 1-4. Situationskarta över Gotland och Visby samt flygfoton över kvarteret Björnen och den nordligaste
huskroppen som förundersökningen berör. Gällande detaljplan A1-1934 markerad med orange.
Begränsningar österut för Riksintresset Visby samt fornlämningen RAÄ 107:1 markerat med svart respektive
blått. Gröna trianglar visar rapportens fotodokumentation enligt figurnummer samt hur den tagits.
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Sammanfattning
Sensommaren 2016 utförde C.H.A.B en byggnadsantikvarisk förundersökning av en
byggnad på fastigheten Björnen 2 i Visby.
Fastighetsägaren ville utnyttja fastighetens centrala läge bättre än dagens
användningsområde och önskade att få frågan utredd på vilket sätt detta lämpligen kan
ske.
Efter en noggrann genomgång av byggnadens historik och fastställande av värdena,
framgick det att merparten av husets kulturhistoriska värden gått förlorade genom
tidernas ovarsamma och konstanta förändringar under 160 år. Endast takstolar samt
delar av murlivet är bevarade från ursprungshuset.
Ur antikvarisk synpunkt kan därför en större ombyggnation eller rivning inte avstyrkas.
Däremot bör de kvarvarande yttre arkitektoniska kvaliteterna tas upp i nybyggnation
för att återspegla kvarteret och inte förvanska dess historia.

Bakgrund
Inledning, syfte och avgränsning
På uppdrag av PE Arkitektur Sverige AB utförde C.H.A.B under augusti 2016 en byggnadsantikvarisk förundersökning av en byggnad inom kvarteret Björnen 2, Visby,
Gotlands län (se fig. 1-4). Undersökningen
utfördes av Peter d’Agnan, certifierad sakkunnig avseende kulturvärden.
Då fastigheten har ett centralt läge ville
fastighetsägaren nyttja byggnaden på ett bättre sätt än i dag. Ett önskemål var att bygga
en till våning på huset.

Fig. 5. Byggnaden med Visby ringmurs östra port
i bakgrunden. Foto från öster.

Hela Östercentrum utanför Österport befinner sig i en utvecklingsfas. Under det senaste decenniet har det gått från ett rent kommersiellt centrum till att i framtiden även
omfatta bostäder. Nyligen har också ett nytt planprogram tagits fram av regionen som
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Fig. 6. Byggnadens gavel mot Österport samt långsida mot Österväg. Notera kvarterets variation av bebyggelse, däribland husets tillbyggnad mot gavelns högra sida i bild. Foto från nordväst.

inbegriper kvarteret Björnen (Lindskog 2013). I samband med detta gjordes en konsekvensbeskrivning av Gotlands Museum (Renström 2013).
Undersökningens syfte var att definiera byggnadens kulturhistoriska värden samt att
göra en konsekvensanalys vid ombyggnation alternativt rivning. Målgruppen var fastighetsägaren, beställaren samt Byggnadsnämnden.
Undersökningen omfattade den nordligaste byggnaden inom kvarteret inklusive en
tillbyggnad åt sydväst. Kiosken som ligger på kommunal mark i anslutning till huset åt
nordväst ingick inte i undersökningen (se fig. 4). I rapporten benämns huvudhuset som
huset eller byggnaden och tillbyggnaden nämns separat när den tas upp.
Då bakgrunden till undersökningen gällde hela byggnaden samt inbegrep stora
förändringar alternativt rivning, kom det arkivala källmaterialet att bli omfattande.
Avgränsningar gjordes därför till att fokusera kring husets byggnadsskede samt större
förändringar under 1900-talets första hälft. Då tillbyggnaden varit ett senare tillskott i
husets historia lades heller ingen vikt på att utröna dess historia mer ingående. Under
1900-talets andra hälft och in i modern tid kan byggnaderna inte anses ha tillförts några
värden utifrån kulturhistorisk synvinkel, varpå denna tid prioriterades bort.

Metod och förutsättningar
Inledningsvis genomgicks ett omfattande arkivalt material med ett stort antal kartor, ritningar samt dokument. Då inget känt byggnadsår fanns i publicerat material utfördes
sökningen baklänges så långt byggnaden
gick att spåra.

Fig. 7. Byggnadens modernare bakbygge samt
tillbyggnad mot en innergård. Foto från söder
och Kung Magnus väg.

För att utreda byggnadens kvarvarande
kulturhistoriska värden utfördes också invändig samt utvändig okulärbesiktning vid
ett flertal tillfällen.
Förutsättningarna för att spåra äldre byggnadsskeden och detaljer invändigt var då-
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liga då byggnaden förändrats och byggts om kraftigt sedan byggnadsfasen (se omslaget
samt fig. 15-16). På vinden var det svårt att inspektera utrymmet då det inte fanns
belysning eller ledljus i merparten av vinden samt att det var belamrat med stora mängder förrådsmateriel samt skräp. I källarplanet var samtliga väggar klädda med skivmaterial varpå väggarna bakom inte gick att besiktiga. I tillbyggnaden var vinden inte
besiktningsbar vilket gjorde att förhållandet mellan byggnadskropparna blev svåra att
bedöma ur byggnadsteknisk synvinkel.

Aktuell skyddsstatus
Byggnaden är inte byggnadsminnesmärkt.
Däremot finns ett generellt skydd genom
Plan- och bygglagens 8 kap. vad gäller att ta
hänsyn till byggnaders värden samt förvanskningsförbud.
Kvarteret gränsar också både till Riksintresset samt Världsarvet Visby stad, vilket
ställer krav beträffande utformning och anpassning vid om- och nybyggnation. De- Fig. 8. Byggnaden samt dess tillbyggnad och
taljplan för området fastställdes 1934 och bakbygge mot innergård. Foto sydväst.
inbegriper kvarteren Björnen och Bocken.
Det bör också uppmärksammas att kvarteret Björnen ligger inom fornlämningen
RAÄ Visby 107:1 vilken består av ett stadslager (kulturlager inom stadskärna). Det
innebär att markingrepp skall föregås av tillstånd från Länsstyrelsen och kan komma att
inbegripa antikvariska åtgärder av arkeologiskt slag (se fig. 3). Vid tidigare undersökningar inom området påträffades dock enbart fyllnadsmassor.

Byggnadsbeskrivning
Byggnaden består av ett stenhus i 2 plan
med källare och vind. I dess sydvästra hörn
finns en tillbyggnad i ett plan, även det i
sten. Källaren sträcker sig under halva huvudhuset mot Österväg. Bottenvåningens
innerväggar är både i trä och sten. Stenväggarna är delvis bärande.
Tillbyggnaden har äldre, möjligen ursprungligt, enkupigt lertegel som taktäck- Fig. 9. Övre planets snedtak i det nordligaste
ning, medan huvudhuset är täckt med falsad rummet. Notera den kapade takstolen. Foto åt
plåt. Mot norr finns två takkupor med norr med ringmuren i bakgrunden.
fönster samt en stor frontespis med brutet
tak. Åt söder finns två små takfönster. Två skorstenar är placerade i husets mitt.
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Mot söder finns en modernare påbyggnad på byggnadens andra plan (se fig. 4 och 7).
Husets ytterväggar är murade i kalksten i skalmursteknik samt utvändigt putsade med
KC-puts ytterst. Takstolarna är förankrade i och vilar ovanpå ytterväggarnas murliv och
bildar andra plans snedtak längs långsidorna (se fig. 9 och 11).
Endast en bevarad öppning i huset har ett äldre enkelkopplat fönster bevarat med
karm, vindsfönstret åt nordväst. Övriga fönster är helglasade utan spröjs och kopplade
från 1900-talets första eller andra hälft. Dörrar är av modern typ förutom en spegeldörr i
en kammare längst in på vinden (se fig. 10).
Källarplanet är uppdelat i två utrymmen, ett större åt nordväst och ett mindre åt sydost. Bottenvåningen inrymmer idag ett utrymme åt sydväst som periodvis nyttjats som
butik, trappuppgång med ingång på gaveln mot Kung Magnus väg, samt en restaurang i
resterande utrymme mot Österväg. Tillbyggnaden rymmer restaurangköket.
På andra planet inryms frisörsalong i den nyare tillbyggnaden samt en körskola med
två rum åt nordväst samt två åt Österväg. I nordväst finns en liten övernattningslägenhet med enkel standard med trinettkök samt en förrådsskrubb. På vinden finns en
kammare åt nordväst. Här finns skrubb med handfat (se fig. 10).

Fig. 10-11. Skrubb med handfat i kammare på dagens vind med husets enda 1800-tals dörr bevarad. Foto
åt öster. I en skrubb längst in i en liten övernattningslägenhet (se fig. 4) kan takstolarnas nedre konstruktion studeras där de ligger förankrade på murlivet. Notera limfärgsresterna på det handbilade virket som
pekar på att vinden från början var inredd ända fram till murlivet. Just den här takstolen som är den
första mot nordvästgaveln är en av de fåtal som finns kvar i sin helhet och inte har kapats. Foto åt väst.
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Resultat
Historik
Kvarteret har historiskt sätt alltid befunnit sig i ett område mellan stad och landsbygd,
strax utanför Visby stadsmur. Huset har före bebyggelsens utbredning utanför staden
varit en av de byggnader man såg både först och sist vid besök av staden, då det låg
bredvid en av de tre större landsvägarna som ledde till Visby, samt att järnvägen som
anlades 1878 kom att gå precis bredvid.
Verksamheterna har här varit mycket varierande i kvarteret med allt från bostäder,
fabrik, verkstäder, försäljningslokaler för både matvaror och diversehandel, kontor samt
restaurang och kaféverksamhet. Som en parentes kan de olika verksamheterna speglas i
en skildring från året 1944, då bottenvåningen delades upp mellan en mjölkaffär, en
köttaffär samt en cykelaffär.
Till sökta bygglovshandlingar hade man ritningar på föreslagna ändringar. Det
medför att vi kan få en tillbakablick och samtidsskildring av byggnadens dåvarande
utseende. De här dokumenten går i Visby ofta att följa tillbaka till 1800-talets slut.
Bland dokumenten i arkiven dyker byggnaden upp första gången 1894 kring ett bygg-

Fig. 12-13. Visby och området kring Österport 1929. Innergården är här avskärmad med plank. Lägg
märke till järnvägen strax bakom huset samt områdets varierande bebyggelse samt kvarterets då dominerande verkstads- och gjuteribyggnad med skorsten. Utdrag från flygfoto av Bladh, efter Bäckman
2015. Byggnaden i bildens mitt. En av takstolarna i husets mitt mot nock under frontespisen. Notera
bitarna av den äldre läkten som är helt handhuggen och bär spår efter understruket taktegel.
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lovsärende gällande ändring av vindsvåning, det vill säga dagens andra plan. På dessa
ritningar ses ett vackert trapphus mot innergården med krysspröjsade bågar. Trapphuset
var beläget mitt på den sydvästra långsidan (se ritning bilaga 2). Med dessa handlingar
kunde därmed utläsas att byggnaden har en äldre historia än så i och med att man redan
1894 hade planer på en ombyggnation.
Förutom detta faktum är husets takstolskonstruktion av ålderdomlig typ. Takstolarna
är dymlade och handhuggna. Dessutom kunde noteras delar av en äldre läkt på
takstolarna, bitvis bevarad mot den påbyggda frontespisen. Då det finns spår av
kalkbruk på läkten förtäljer den att huset en gång i tiden haft understruket tegel som
takbeläggning, helt utan undertak. Takläkten är utan tvivel betydligt äldre än husets
nuvarande tak då den är handhuggen och sitter kvar på ett sätt som tyder på att
takstolarna också är original och inte återanvända som man annars kunnat misstänka.
Hela konstruktionen särskiljer sig dessutom markant från den stora takkupans
byggnadsteknik som är från 1800-talets slut (se fig. 13). På vindsgolvet ligger också
äldre ramsågade golvbräder vilka dock troligen är återanvända från en annan äldre
byggnad.

Fig. 14. Äldsta fotografiet ger ett ovärderligt tidsdokument från år 1895. Här kan tydligt utläsas byggnadens användning med olika typer av verksamheter i nedre plan samt bostäder på vindsvåningen. Under
1890-talet inrymdes här P. A. Otter & Co:s Jernhandel samt urmakares Gustaf Johanssons urmakeri.
Lägg märke till att frontespisen endast hade tjärpapp som takbeläggning vilket tyder på att det falsade
plåttaket kan vara äldre än kupan. Utdrag från foto efter Falck 1979. Foto från norr.
Antikvarisk Förundersökning • Go. Visby, Björnen 2 • C.H.A.B Rapport 2016:3

10

Då det inte gick att följa huset längre tillbaka i tiden bland bygglovshandlingar utfördes
en grundlig kartstudie. Det skall dock påpekas att kartor tillkommer av olika anledningar, varpå samtliga byggnader inte alltid ritats ut vilket kan vara vilseledande. För att
spåra byggnadens tillkomst gicks samtliga tillgängliga äldre Visbykartor från från 1700och 1800-talen igenom. Detta gjordes för att spåra när den geometriska formen för
kvarteret bildades och därigenom kunna spåra bebyggelseutvecklingen.
De första kartorna visar två åkrar strax utanför Österport. Dessa kunde spåras vidare
fram till att första bebyggelsen och en tomt dyker upp i området kring slutet av 1800talets första hälft (se bilaga 1). Bredvid en ångsåg markeras huset ut första gången 1856
samt ritas därefter sporadiskt ut på ett antal kartor fram till 1800-talets andra hälft då ett
kvarter har växt upp med många byggnader.
På kartor från 1840-talet finns inte huset med, dock har andra byggnader på samma
tomt ritats ut, varpå det kan antas att det uppfördes mellan åren 1855 och 1856 (se
bilaga 1). Genom analys av de äldsta ritningarna på huset, kan det anas att huset
uppfördes med affärsverksamhet i bottenvåning samt bostad på den dåvarande
vindsvåningen.
Husets tillbyggnad i vinkel dyker inte upp i kartmaterialet förrän mot sekelskiftet
1800 - 1900, då det kan förmodas att den byggdes till (se bilaga 1 med kartor från åren
1899 samt 1901). Det äldsta fotografiet huset tillsammans med tillbyggnaden är med på
är taget 1895, där en mycket bra överblick kring sekelskiftet ges (se fig. 14). I övrigt

Fig. 15-16. Idag är husets inre helt förvanskat från ursprungskonstruktion och utseende och representerar en tid med byggnadsmaterial och ytskikt från 1970 - 90- talen. Foton från andra planet mot söder samt
sydost, visandes kontorsrum samt trappuppgång.
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förtäljer inte arkivmaterialet mer om tillbyggnaden eller dess ursprungliga funktion utan
mer ingående studier.
Första gången huset genomgick en större ombyggnation var i samband med när taket
fick en, för dåtiden, modern takbeläggning av plåt. Detta tros ha varit mot 1800-talets
slut men före 1894 då frontespisen redan fanns men var belagd med tjärpapp som kan
ses på fotografiet från 1895. Från denna tid kan också noteras det vackra fönstret i
kupan, som fortfarande finns kvar idag bakom den moderna putsen (se fig. 17 samt
bilaga 2).
Efter sekelskiftet genomgår byggnaden flera större förändringar. Här kan nämnas en
breddning av gaveln mot Kung Magnus väg år 1905 (se bilaga 2). Därefter kommer
flera större ombyggnationer av husets långsida och fasad mot Österväg med nya öppningar för skyltfönster och entrédörrar. Kring mitten på 1900-talet moderniseras fasaden
med ny fasadputs och stora skyltfönster (se bilaga 2 samt omslaget). Under 1900-talets
andra hälft fick byggnaden i huvudsak sin nuvarande gestaltning.

Byggnadens kulturhistoriska värden och värdebärare
Övergripande var det invändigt mycket svårt att särskilja några kvarstående värden
kring husets kulturhistoria. Möjligen kan man peka på trappuppgångens planlösning
som visar på husets användning med bostäder inåt gården och på andra plan samt
försäljningslokaler mot Österväg. Utan de äldre ritningarna går detta dock inte arr urskilja.
Utvändigt kunde det konstateras att husets särprägel de sista 100 åren legat kring
sekelskiftets (1800/1900) formspråk med frontespisen och gesimserna. Av husets första
byggnadsfas finns i princip inget synbart bevarat som är intakt. Konstruktionsmässigt
finns ett par av takstolarna samt delar av murlivet kvar.
Sammanfattningsvis kunde värdebärarna definieras i takkonstruktionen med frontespisen, de två skorstenarna, gesimserna, de äldre fönsteröppingarna på övervåningen
samt husets uttryck av ett “sekelskifteshus” i kalksten med dess regionala särdrag. Trots
att vindsfönsterna idag inte syns, hör även de till husets äldre kvaliteter och visar på en
genomtänkt arkitektonisk utsmyckning (se fig. 5-6, 14, 17).
Förutom själva byggnaden bör i detta fall även de immateriella kulturvärdena poängteras varför även dessa definierades. Till dessa hör alla de olika verksamheterna som
bedrivits i huset under ca 160 år. De visar på en diversifiering och en mångfacetterad
kommersialism i mötet mellan land och stad som annars kan vara svår att åskådliggöra.
Detta kulturella värde satte sina spår även materiellt på huset när man studerar de äldre
fotografierna, nämligen i de många fasadskyltar som speglat alla verksamheter (jämför
fig. 14 samt omslaget).
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Konsekvensanalys vid ändringar
Fastighetsägarens önskan att ta bättre vara på fastigheten utmynnade i två scenarios,
antingen total ombyggnad med påbyggnad av en till våning eller rivning samt nybyggnation.
En om- och påbyggnad av den nuvarande huskroppen kräver en rivning av samtliga
invändiga konstruktioner ned till källarplan. Anledningen till detta är att byggnaden är
så pass ombyggd att man byggnadstekniskt inte längre kan beräkna och göra ritningar
då många bärande delar kraftigt byggts om. Ett exempel är flertalet balkar i mellanbjälklaget som mist sin funktion då skorstenen ändrats med följd att husets mitt sjunkit.
Byggnadstekniskt skulle det också bli komplicerat att kunna bygga vidare på nuvarande yttre murliv med sina skalmurar. En ombyggnation är görlig, men medför naturligtvis enorma kostnader och ett komplicerat byggnadssätt som kräver specialkompetens.
En ombyggnation är med andra ord vansklig och inte försvarbar när innanmätet
saknar större kulturhistoriska värden. Själva hustypen, byggnadstekniken och byggnaden i sig är heller inte säregen mer än dess belägenhet. Ur antikvarisk synvinkel och
ur bevarandesynpunkt föreligger därför inga hinder för en eventuell rivning.

Riktlinjer för fortsatt arbete ur antikvarisk synvinkel
För att värdebärarna inte skall gå förlorade, trots en eventuell rivning, bör de tidigare
arkitektoniska särdragen lyftas fram och tas tillvara i en eventuell ny huskropp. Risken
är annars att den moderna staden kryper inpå Riksintresset och Världsarvet med negativ
inverkan. Önskvärt ur hänsyn till kvarterets tidigare historia och kulturhistoriska värden
är också att återspegla de olika småskaliga verksamheter samt gärna bostäder som
funnits i huset från början. Fasadtexter direkt på fasaden speglandes verksamheterna är
exempelvis att föredra framför standardiserade lösa plåtskyltar med skuren plast.
Hustypen bör förbli ett putsat “sekelskifteshus” i stenmaterial under tegel eller falsat
plåttak med gesims samt behålla samma taklutning och frontespis. Spröjsade fönster
(förutom bottenplan) är att föredraga för att markera husets ursprung. Dörrar bör utformas att passa en äldre stil snarare än modern.
Långsidans utformning mot nordost spelar en avgörande roll för att inte förvanska
gaturummet. Det skall påpekas att utformningen är avgörande för hur passagen
uppfattas mot Österport längs en av de tre äldsta vägarna in mot Visby. Arkitektens
uppgift är här därför mycket viktig. Stor vikt och möda bör läggas på att byggnaden lätt
skall smälta in med ett riksintresse och ett världsarv som bakgrund.
Skulle rivning vara aktuell skall arbetet föregås av dokumentation och äldre byggnadsmaterial bör fördelaktigt tas tillvara.
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Fig. 17. Frontespisens originalfönster är bevarat, kvar under 1900-talsputsen och visar på byggnadens
äldre kvaliteter med arkitektonisk utsmyckning vid tiden för när taket ändrade utformning vid 1800-talets
slut. Fönstret är tillsammans med gesimsen exempel på värdebärare som bör tas upp vid en ombyggnation. Foto åt nordost.
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